
  2003  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة
=============================================================== 

 

  : اإلضافة-4
 اإلضافة ھي ضم اسم إلى آخر، أو نسبة تقع بین اسمین یسمى : معنى اإلضافة-1

لبَس الرجُل خاَتَم ) (ھذا كتاُب النحِو(مضافا ویسمى الثاني مضافا إلیھ مثل أولھما 
ویعرب المضاف بحسب موقعھ في الكالم، ویكون المضاف إلیھ مجرورا، ) ِفضٍة

وعامل جره ھو المضاف وھذا ھو الصحیح من أقوال النحاة، ومنھم من قال، إنھ 
 .مجرور بحرف جر مقدر، وھو الالم أو من أو في

 :عند إضافة اسم إلى آخر یحذف من المضاف ما یلي:  ما یحدث ألجل اإلضافة-2
 ).فصاحُة المرِء ترفُع شأَنھ) (عمُل الخیِر محموٌد(  التنوین من االسم المفرد مثل -1
   النون التي تلي عالمة اإلعراب في كل من المثنى ومن جمع المذكر السالم مثل-2
 ).نو سعیٍدھؤالء ب(و ) حضَر صاحبا عليٍّ  (
، )َربَح طالُب العلِم: ( أداة التعریف أل غالبا، فعند إضافة الطالب أو الرجل مثال یقال-3
أداة تعریف، ) أل(واإلضافة في المضاف ألن ) أل(وال تجتمع ). ھذا رجُل اإلحساِن(و

 .واإلضافة المحضة تفید التعریف كما سیأتي وال یجتمع المعرفان على االسم الواحد
 :د إبقاء الالم في المضاف في الحاالت اآلتیةوقد ور

 إذا كان المضاف وصفا أي مشتقا أي صفة مشبھة أو اسم فاعل أو اسم مفعول وكان -1
) جاء الرجُل الكریُم األصِل(المضاف إلیھ مقترنا بال سواء أكان المضاف مفردا مثل 

تحدثُت مع (، )لِمحضَر الطالُب الع(أو جمع تكسیر مثل ) أعجبُت بالفاھِم الدرِس(و
ومعنى الشافیات ) وھن الشافیاُت الحوائِم(أو جمع مؤنث سالما مثل ) الزواِر الحدیقِة

 .السیوف، ومعنى الحوائم العطاش التي تحوم حول الماء فكأنھا تتشوف للقتل بالسیوف
في المضاف المشتق إذا كان المضاف إلیھ مضافا لما فیھ ) أل(وكذلك یغتفر وجود 

، وكذلك إذا كان المضاف إلیھ مضافا )الجالُد ھو الضارُب رأِس الجاني (، مثل)أل(
) مررُت بالرجِل الضارِب غالِمِھ(مثل ) أل(إلى ضمیر یعود على المضاف الذي فیھ 

ومن النحاة من منع ھذه الصورة واعتبر ما فیھ ) الودُّ أنِت المستحقُة صفِوِه(ومثل 
افا إلیھ ومنھم من اعتبر األفصح النصب الضمیر معموال للمشتق السابق ولیس مض

باسم الفاعل ال اإلضافة في ھذه المسائل الثالث أي اقتران المضاف إلیھ بال أو اقتران 
ما أضیف إلیھ المضاف إلیھ بال أو إضافة المضاف إلیھ إلى ضمیر یعود على 

 .المضاف
 ف إلیھ مثل في المضا) أل( إذا كان المضاف وصفا وكان مثنى دون اشتراط وجود -2
 )والناذَریِن إذا َلَم اْلَقُھما َدِمي  الشاِتَمْي ِعْرضي ولم أْشُتمھما(
 : إذا كان المضاف المشتق جمع مذكر سالما مثل-3
 )والُمْسَتِقلُّو كثیِر ما َوَھُبوا   العارفو الحقِِ للُمِدلِّ بھ (

زیٍد، والضارُب الضارُب (ومن النحاة من أجاز وجود ال في المضاف إلى معرفة مثل 
 .ومنع ذلك في المضاف إلى نكرة مثل الضارُب رجٍل) ھذا

 

اإلضافة المحضة واإلضافة غیر : تنقسم اإلضافة إلى قسمین ھما:  أنواع اإلضافة-3
 :المحضة وھي اللفظیة وتوضیحھما ما یلي

 وتسمى اإلضافة المعنویة واإلضافیة الحقیقیة، وھي التي تفید  اإلضافة المحضة-1
را معنویا وھو تعریف المضاف إن كان المضاف إلیھ معرفة، وتخصیص المضاف أم
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فكتاب في ھذا ) ھذا كتاُب محمٍد(إن كان المضاف إلیھ نكرة، مثال ما یفید التعریف 
 ومثال ما . المثال صار معرفة واستفاد التعریف من المضاف إلیھ المعرفة وھو محمد

 في ھذا المثال استفاد التخصیص من فكتاب) ھذا كتاُب طالٍب(یفید التخصیص 
 فالتخصیص ھو قلة االشتراك فقط ال التعریف ألن قولنا. المضاف النكرة وھو طالب

 كتاب طالب یخصصھ بأنھ لیس كتاب معلم أو كتاب طالبة أو كتاب تاجر، ولكنھ ال 
وھذه اإلضافة . یزال غیر معرف إذ ال تحدد كلمة طالب النكرة من ھو صاحب الكتاب

ست على نیة االنفصال لتالزم المضاف والمضاف إلیھ فیھا على عكس اإلضافة لی
 .اللفظیة كما سیأتي بیانھ فیھا

  :ملحوظات
 إنما تفید اإلضافة المحضة التعریف إذا كان المضاف قابال للتعریف، أما إذا لم :األولى

 مثُلَك، غیُرَك أو(یكن قابال لھ مثل الكلمات غیر ومثل، وحسب، وناھي في قولنا 
 .فال تفید اإلضافة التعریف لھذه الكلمات ألنھا متوغلة في اإلبھام) وحسُبَك، وناھیَك

ُربَّ رجٍل ( ال تفید اإلضافة التعریف لما كان في سیاق ُربَّ أو كم الخبریة، مثل :الثانیة
فكلمة أخ المضافة إلى الھاء لم تستفد التعریف من اإلضافة للضمیر ألنھا في ) وأخیھ
وكذلك ) ُربَّ رجٍل وأٍخ لھ(ال رب وھي معطوفة على مجرور رب فھي على تأویل مج

فكلمة فصیل لم تستفد التعریف من اإلضافة للضمیر ألنھا ) كم ناقٍة وفصیِلھا(كم مثل 
في مجال كم الخبریة، فھي معطوفة على تمییز كم الخبریة وھو ناقة فھي على تأویل 

 . ن رب وكم ال تدخالن إال على نكرةومعلوم أ). كم ناقٍة وفصیٍل لھا(
ألن ) ادُرْس وحَدَك( ال تفید اإلضافة التعریف لما یقع حاال مثل وحدك في قولنا :الثالثة

 .الحال البد أن تكون نكرة وھي تؤول مع المضاف إلیھ بكلمة منفردا
نھا واإلضافة المحضة تكون بمعنى الالم كما ھو متفق علیھ عند النحاة، ومنھم من قال إ

تكون بمعنى من أو في، واألصح أنھا تكون بمعنى من أو في إذا لم یصلح إال تقدیر من 
 :وتوضیح ذلك فیما یلي. أو في، وإال فھي بمعنى الالم

 یتعین تقدیر من إذا كان المضاف إلیھ جنسا للمضاف وكان المضاف جزءا من ذلك -1
 ثوب من خز وخاتم من حدید، أي) ھذا خاَتُم حدیٍد(و ) ھذا ثوُب َخزٍّ(الجنس مثل 

وتكون من المقدرة في ھذه اإلضافة بیانیة أي تبین أن المضاف جزء من المضاف إلیھ 
 .أو من جنسھ وتسمى اإلضافة في ھذه الحالة أیضا بیانیة

أعجبني ( یتعین تقدیر في إذا كان المضاف إلیھ ظرفا واقعا فیھ المضاف مثل -2
للذین ُیْؤلون من نساِئھم َتَربُُّص (ي الیوم، ومثل أي ضرب زید ف) ضرُب الیوِم زیدا

أي مكر في ) بل مكُر اللیِل والنھاِر(أي تربص في أربعة أشھر، ومثل ) أربعِة أشھٍر
اللیل والنھار، وتسمى ھذه اإلضافة أیضا ظرفیة، ومنھم من منع تقدیر في وقدرھا 

 .بمعنى الالم
أي قلم ) ھذا َقَلُم َعِليٍّ(تقدیر من أو في مثل  تكون اإلضافة بمعنى الالم إذا لم یتعین -3

أي ید لخالد، والالم المقدرة في ھذه الحالة تفید الملك، وتسمى ) ھذه یُد خالٍد(لعلي، و
 .اإلضافة أیضا إضافة ملكیة

 وتسمى اإلضافة اللفظیة واإلضافة المجازیة، وھي التي  اإلضافة غیر المحضة-2
 یعمل عمل الفعل المضارع ویكون مضافا لمعمولھ، یكون المضاف فیھا وصفا مشتقا 
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والذي یعمل عمل الفعل المضارع ھو اسم الفاعل واسم المفعول إذا كان كل منھما 
 .بمعنى الحال أو االستقبال، والصفة المشبھة وھي بمعنى الحال

ثال م) ھذا ضارُب زیٍد اآلَن أو غدا، ھذا راِجینا، جلس حامُل األوراِق(مثال اسم الفاعل 
مثال ) ھذا مضروُب األِخ، ھذا ُمَروَُّع القلِب، المصلُح محموُد السیرِة(اسم المفعول 

 ).ھذا حسُن الوجِھ، وقلیُل الحیِل، وعظیُم األمِل(الصفة المشبھة 
وإذا كان اسم الفاعل أو اسم المفعول للماضي فإن إضافتھ لما بعده تكون إضافة محضة 

ھذا ضارُب زیٍد (فة فیھ على تقدیر االنفصال مثل ألنھ ال یعمل فیھ، ولیست اإلضا
 ).ھذا مسروُق المتاِع اللیلَة الماضیَة(و ) أمِس

واإلضافة اللفظیة ال تفید تعریفا وال تخصیصا، ویبقى المضاف فیھا على تنكیره بدلیل 
 وبدلیل دخول رب علیھ مثل ) ھدًیا بالَغ الكعبِة(وصف النكرة بھ مثل 

 )الَقى مباَعَدًة منكم وِحْرمانا   كان یطلُبكمیاُربَّ غابِطنا لو(
ورب ال تدخل إال على النكرة فھو لم یتعرف باإلضافة،  وبدلیل مجىء المضاف حاال 

والحال ال تكون إال نكرة، وال تعتبر ھذه اإلضافة مفیدة للتخصیص ) ثاِني ِعْطِفِھ(مثل 
والمعمول مضافا ألن تخصیص الوصف بمعمولھ حاصل قبل أن یكون الوصف مضافا 

 .إلیھ
والذي تفیده ھذه اإلضافة اللفظیة ھو التخفیف والتحسین أي التخفیف في اللفظ وذلك 

ضارُب (بحذف النون أي التنوین في المفرد والنون في المثنى والجمع، وذلك ألن قولنا 
الذي ھو أصلھ قبل اإلضافة،  ومن أجل ھذا ) ضارٌب زیًدا(أخف من قولنا ) زیٍد

 اللفظي تسمى اإلضافة لفظیة، وأما التحسین الذي تفیده اإلضافة اللفظیة فھو التخفیف
إزالة ما یعتبره النحاة قبحا وھو خلو الصفة من ضمیر یعود على الموصوف، وذلك 

برفع الوجھ فإن ) جاء ھشاٌم الحسُن الوجُھ(ألن الصفة إذا لم تضف وعملت الرفع مثل 
ى الموصوف، وذلك یعتبر قبحا في اللفظ الصفة حینئذ ال تحمل ضمیرا یعود عل

 ).الحسُن الوجِھ(وتحسینھ یكون بإضافة الصفة لمعمولھا فیقال 
ھذا ضارُب زیٍد (واإلضافة اللفظیة على نیة االنفصال أو تقدیر االنفصال، ألنھ إذا قیل 

 .وإنما أضیف طلبا للتخفیف) ھذا ضارٌب زیًدا(فھو على تقدیر ) اآلَن
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 إضافة المصدر إلى معمولھ المرفوع أو المنصوب بھ محال إضافة :األولى: ملحوظات
وقیل إنھا )  مذاكرُة الدروِس ُتَسھُِّل َفْھَمھا) (أعجبني تأدیُب الرجِل ابَنھ(محضة مثل 

لفظیة ألن المصدر الذي یعمل في مجروره رفعا أو نصبا یشبھ الصفة العاملة فإضافتھ 
والصحیح األول وقد أجیب من رأى أنھا . فصاللفظیة مثلھا، وألنھا على تقدیر االن

 :لفظیة من وجھین
 :األول أنھ ورد نعت المضاف للمصدر بالمعرفة مثل

 )عاذرا فیَك من عھدُت عذوال    إن َوْجِدي بَك الشدیَد أراني(
فقد وصف المصدر وھو وجد بكلمة الشدید وھي معرفة وذلك ألن المصدر وجد 

 . المتكلم فوصف بالمعرفةاكتسب التعریف من الضمیر یاء
أن تقدیر االنفصال في الوصف ألن فیھ ضمیرا مستترا یعود على الموصوف، : الثاني

 .والمصدر ال ضمیر فیھ
 إضافة أفعل التفضیل محضة، وذلك ألنھا لیست على نیة االنفصال، ألن أفعل :الثانیة

 محضة والصحیح التفضیل ال ینصب المفعول، وقد خالف بعض النحاة وقالوا إنھا غیر
 األول بدلیل أن أفعل التفضیل الذي یضاف إلى معرفة ینعت بالمعرفة مثل 

فأفضل أفعل التفضیل اكتسبت التعریف ) ُأعجبُت بأفضِل القوِم المدافِع عن مصالِحھم(
 .من المضاف إلیھ القوم وھو معرفة، فجاز وصف التفضیل أفضل بالمعرفة المدافع

في نوعین ھما المحضة وغیر المحضة ھو المعروف  انحصار اإلضافة :الثالثة
والمشھور،  ولكن ھناك من النحاة من زاد نوعا ثالثا سماه اإلضافة المشبھة بالمحضة 

 :وذكر منھا أنواعا منھا
 ).مسجُد الجامِع(إضافة االسم إلى الصفة مثل -1
ُم یو(و) شھُر رمضاَن( إضافة المسمى إلى االسم أو األعم إلى األخص مثل -2

 ).الخمیِس
 ).یوَمِئٍذ، وحیَنِئٍذ، وعاَمِئٍذ(إضافة العام إلى الخاص مثل -3
فقد أضیفت كلمة ) إلى الَحْوِل ثم اسُم السالِم علیكما( إضافة الملغى إلى المعتبر مثل -4

 .اسم وھي ملغاة ال ضرورة لھا إلى كلمة السالم وھي معتبرة
 :إضافة المعتبر إلى الملغى مثل-5
 )ألھِل دمشِق الشاِم شوٌق مبرُح   داِد العراِق وشوُقُھأقام ببغ(

فقد أضیفت كلمة بغداد وھي معتبرة إلى كلمة العراق وھي ملغاة ألنھا ال ضرورة لھا 
 .وكذلك أضیفت كلمة دمشق وھي معتبرة إلى الشام وھي ملغاة ال لزوم لھا

ف إلیھ أمور  یندرج تحت عالقة المضاف بالمضا: عالقة المضاف بالمضاف إلیھ-4
عدم جواز إضافة االسم لما یتحد بھ في المعنى، واكتساب المضاف التذكیر أو : منھا

التأنیث من المضاف إلیھ، وجواز حذف المضاف أو المضاف إلیھ وإبقاء الذي لم 
یحذف على حالھ، وعدم جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ وتفصیل ذلك فیما 

 :یأتي
 ال تجوز إضافة االسم لما یتحد بھ :سم لما یتحد بھ في المعنى عدم جواز إضافة اال-1

في المعنى كالمترادفین فال یجوز أن یقال قمُح ُبرٍّ، والموصوف وصفتھ فال یقال رجُل 
قائٍم، وذلك ألن المضاف یتخصص بالمضاف إلیھ أو یتعرف بھ، فالبد من كونھ غیره 

وھما لذلك فإنھ یؤول مثل قولھم إذ ال یتخصص الشيء أو یتعرف بنفسھ، وما ورد م
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فھذا ظاھره إضافة الشيء إلى نفسھ ألن المراد بسعید وكرز واحد فیؤول ) سعیُد ُكْرٍز(
على أن المراد باألول المسمى والمراد بالثاني االسم وكأنھ قیل جاءني مسمى كرز أي 

حبُة (المسمى بھذا االسم، وما ورد مما ظاھره إضافة الموصوف إلى صفتھ كقولھم 
فھو مؤول على حذف مضاف إلیھ موصوف بتلك الصفة، ) صالُة األوَلى(و ) الحمقاِء

) صالُة الساعِة األوَلى(وأصل صالة األولى ) حبُة البقلِة الحمقاِء(فأصل حبة الحمقاء 
فالحمقاء صفة للبقلة ال للحبة، واألولى صفة للساعة ال للصالة ثم حذف المضاف إلیھ 

 . وأقیمت صفتھ مقامھوھو البقلة والساعة
یكتسب المضاف المؤنث :  اكتساب المضاف التذكیر أو التأنیث من المضاف إلیھ-2

فالرحمة ) إن رحمَة اِهللا قریٌب من المحسنین(التذكیر من المضاف إلیھ المذكر  مثل 
ویكتسب المضاف المذكر . مؤنثة واكتسبت التذكیر من المضاف إلیھ وھو لفظ اهللا

 ضاف إلیھ المؤنث مثل التأنیث من الم
 ) أعالَیھا َمرُّ الریاِح النواسِم   َمَشْیَن كما اْھَتزَّْت ِرماٌح َتَسفََّھْت (

والمعنى مشت النساء مشیا كاھتزاز رماح تسفھت أي أمالت أعالیھا مر الریاح أي 
مرورھا فالمضاف المذكر ھو مر وقد أضیف إلى مؤنث وھو الریاح  فاكتسب منھ 

 .ك أسند إلیھ الفعل تسفھت مع تاء التأنیثالتأنیث ولذل
ویشترط الكتساب المضاف التذكیر أو التأنیث من المضاف إلیھ أن یكون المضاف 
صالحا للحذف وإضافة المضاف إلیھ مقامھ ویفھم منھ المعنى نفسھ وذلك مثل قولنا 

 و یجوز فقد أنثت كلمة بعض إلضافتھا إلى أصابع وھي مؤنثة) ُقِطَعْت بعُض أصاِبِعھ(
) إن رحمَة اِهللا قریٌب من المحسنین (وفي مثال ). ُقِطَعْت أصاِبُعُھ(حذف بعض ویقال 

یمكن أن یقال في غیر القرآن إن اهللا قریب من المحسنین بحذف المضاف وفي مثال 
یمكن حذف المضاف مر واالستغناء عنھ بالریاح فیقال ) تسفھْت أعاَلیھا مرُّ الریاِح(
، فإن لم یصلح المضاف للحذف واالستغناء بالمضاف إلیھ عنھ )ا الریاُحتسفھْت أعالَیھ(

فال یجوز أن یقال فیھ ) خرَج غالُم ھنٍد(لم یجز اكتساب التذكیر أو التأنیث فلو قیل مثال 
خرجت غالم ھند، إذ لو حذف المضاف وھو غالم وقیل خرجت ھند، فال یفھم منھ 

 .تلخروج الغالم ویكون المعنى األصلي قد اخ
 یجوز حذف المضاف أو المضاف إلیھ لقیام : جواز حذف المضاف أو المضاف إلیھ-3

 :قرینة تدل على ذلك بحسب التفصیل اآلتي
وُأْشِربوا في ( یجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ فیعرب بإعرابھ مثل -1

مر ربك فحذف أي أ) وجاء ربُّك( أي حب العجل، مثل ) قلوِبِھُم الِعْجَل بكفِرِھم 
المضاف في كل منھما وھو حب، وأمر، وأعرب المضاف إلیھ وھو العجل، وربك 

 .بإعرابھ
 قد یحذف المضاف ویبقى المضاف إلیھ مجرورا كما كان عند ذكر المضاف بشرط -2

 :أن یكون المضاف المحذوف معطوفا على مماثلھ مثل
 ) لیِل نارا؟وناٍر َتَوقَُّد بال   أكلَّ امِرٍئ تحَسبین امَرًأ (

تقدیره وكل نار فحذف المضاف وھو كل وبقى المضاف إلیھ مجرورا كما كان قبل 
حذف المضاف وإنما جاز ذلك ألن المحذوف وھو كل معطوف على مثلھ وھو أكل 

 .امرئ
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وقد یحذف المضاف ویبقى المضاف إلیھ مجرورا، والمحذوف غیر مماثل لمذكور بل 
على قراءة من جر اآلخرة ) الدنیا واُهللا یریُد اآلخرِةُتریدون َعَرَض (مقابل لھ مثل 

 .والتقدیر واهللا یرید باقي اآلخرة، أو عرض اآلخرة أو ثواب اآلخرة
 قد یحذف المضاف إلیھ ویبقى المضاف كحالھ قبل الحذف فیكون تنوینھ محذوفا -3

َع قط(وأكثر ما یكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف مثل 
فحذف ) قطَع اُهللا َیَد َمْن قالھا وِرْجَل من قالھا(إذ التقدیر ) اُهللا َیَد و ِرْجَل َمْن قالھا

 :بعد كلمة ید وذلك لداللة ما أضیف إلیھ رجل علیھ ومثلھ) من قالھا(المضاف إلیھ 
) َفِنیَطْت ُعَرى اآلماِل بالزرِع والضَّْرِع َسَقى األَرِضیَن الغیُث سھَل وحزَنھا (

التقدیر سھلھا حیث حذف المضاف إلیھ في كلمة سھَل لداللة المضاف إلیھ في وحزنھا 
علیھ وقیل إنھ قد یحذف المضاف إلیھ وإن لم یعطف على مضاف إلى مثل المحذوف 

 مثل 
) فما َعَطَفْت موًلى علیھ العواِطُف   وِمْن قبِل نادى كلُّ موًلى قرابًة (

ولیس ھناك مضاف معطوف على ) ومن قبل ذلك(فحذف ما أضیف إلیھ قبل وتقدیره 
 .مثل المحذوف

الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ منعھ :  الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ-4
وأجازه الكوفیون .  البصریون مطلقا وقالوا إن ما ورد منھ خاص بالضرورة الشعریة

ط أال یكون إذا كان المضاف عامال عمل الفعل وھو المصدر أو اسم الفاعل، وبشر
 .المضاف إلیھ ضمیرا ألنھ ال یفصل من عاملھ

والذي یفصل بھ بین المضاف العامل عمل الفعل والمضاف إلیھ ما ینصبھ المضاف من 
 :مفعول بھ أو ظرف أو شبھھ وأمثلة ذلك ما یلي

فقد فصل بین ) أعجبني تربیُة ابَنھ الرجِل تربیًة سلیمًة(مثال الفصل بالمفعول بھ 
فال (و. بیة وبین المضاف إلیھ الرجل بمفعول بھ للمصدر تربیة وھو ابنھالمضاف تر

على قراءة من قرأ بنصب وعده على أنھ مفعول بھ وقد ) َتْحَسَبنَّ اَهللا ُمْخِلَف وعَده رسِلھ
 .فصل بین المضاف مخلف والمضاف إلیھ وھو رسلھ
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 : ومثال الفصل بالظرف
 ) ھا في َرداھاَسْعٌي ل   ترُك یوًما نفِسك وھواھا(

فقد فصل فیھ بین المضاف وھو ترك والمضاف إلیھ وھو نفسك بالظرف الذي نصبھ 
 .المضاف وھو یوما

ھل : (ومثال الفصل بشبھ الظرف وھو الجار والمجرور قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
فتاركو مضاف بدلیل حذف النون منھ وصاحبي مضاف إلیھ، ) أنتم تاركو لي صاحبي

 . بینھما بالجار والمجرور وھو ليوقد فصل
كما ورد الفصل بین ). ھذا غالُم واِهللا حسیٍن(وقد ورد الفصل في االختیار بالقسم مثل 

 .والمضاف إلیھ في الضرورة بأجنبي من المضاف، وبنعت للمضاف، وبنداء المضاف
 ) زیُلیھودٍي ُیقاِرُب أو ُی  كما َخطَّ الكتاَب ِبَكفِّ یوما(مثال الفصل بأجنبي 

ومعنى البیت یشبھ ما بقى متناثرا من رسوم الدیار ھنا وھناك كتابة الیھودي كتابا 
وقد . وخص الیھودي ألن الیھود كانوا أھل كتابة. یجعل بعضھ متقاربا وبعضھ متفرقا

فصل بین المضاف وھو كف والمضاف إلیھ وھو یھودي بیوما وھو أجنبي من 
 .المضاف ألنھ معمول لخط

 :صل بالنعت قول معاویةومثال الف
 ) من ابِن أبي َشْیِخ األباطِح طالِب  نجوُت وقد َبلَّ الُمراِديُّ سیَفُھ   (

وقد فصل بین المضاف وھو أبي . ویشیر بھ إلى نجاتھ وقتل علي بن أبي طالب
والمضاف إلیھ وھو طالب بنعت للمضاف وھو شیخ األباطح واألصل من ابن أبي 

 .طالب شیخ األباطح
ل الفصل بالنداء قول بجیر بن زھیر بن أبي سلمى یخاطب أخاه كعبا ویحثھ على ومثا

 :اتباع طریقھ وموافقتھ في الدخول في اإلسالم لیسلم من العذاب ومن الخلود في النار
 ) تعجیِل َتْھُلَكٍة والخلِد في َسَقَرا  وفاُق كعُب بجیٍر منقٌذ لك من (

 إلیھ وھو بجیر بالنداء وھو كعب ألنھ فقد فصل بین المضاف وھو وفاق والمضاف
 .منادى بحرف نداء مقدر والتقدیر وفاق بجیر یا كعب منقذ لك

  ھناك أسماء  تجوز إضافتھا، وأسماء تمتنع: ما یضاف وما ال یضاف من األسماء-5
 للمفرد  یضاف ما منھا إضافتھا إضافتھا،  والتي تجب تجب وأسماء إضافتھا

یضاف للجملة االسمیة أو الفعلیة، ویتضح كل ذلك مع أمثلتھ الظاھر أو الضمیر، وما 
 :فیما یلي

 : تجوز اإلضافة وعدمھا في األسماء التالیة: األسماء التي تجوز إضافتھا-1
یقال فیھا دون ) رجل، وكتاب، وفرس، ومال( الغالب من أسماء األجناس مثل -1

رجُل (ویقال فیھا مضافة )  كثیٌررجٌل كریٌم، وكتاٌب مفیٌد، وفرٌس سابٌق، وماٌل(إضافة 
 ).المھماِت الصعبِة، وكتاُب التلمیِذ، وفرُس السباِق، وماُل التاجِر

یقال فیھا دون ) علم، وانتصار، وتقدم، وصالح، وملتقى ( المصادر والمشتقات مثل -2
قال وی) علٌم غزیٌر، وانتصاٌر َبیٌِّن، وتقدمٌ سریٌع، وعمٌل صالٌح، وملتًقى مشھوٌد(إضافة 

علُم العلیِم، وانتصاُر المؤمِن، وتقدُم المجتھِد، وصالُح العمِل، وُملتقى (فیھا مضافة 
 ).األحبِة

یجوز ) أسبوع، وشھر، وحول، وعام، وسنة( ظروف الزمان المحدودة مثل -3
مثال استعمالھا دون إضافة . استعمالھا مفردة دون إضافة ویجوز إضافتھا لمفرد
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مضى حوُل القحِط، أو (مثال استعمالھا مضافة لمفرد) بوٌعمضى علي ذلك حوٌل وأس(
 ).أسبوُع النظافِة(و) عاُم القحِط، أو سنُة القحِط

 ظروف الزمان المبھمة، والمقصود بالمبھمة غیر المحدودة ویشمل ذلك ثالثة أنواع -4
 :منھا
 )حین، ووقت، وزمان(ما لیس لھ اختصاص أصال مثل : األول
ما ( فإنھ ال یختص بالنھار إال بقرینة مثل ) یوم(ص بقرینة مثل ما لھ اختصا: الثاني

 ).رأیُتھ یوًما ولیلًة
غداة وعشیة، ولیلة (ما لھ اختصاص من بعض الوجوه أي بوجھ دون وجھ مثل : الثالث

 ).ونھار، وصباح، ومساء
وكل ھذه األنواع الثالثة إذا كانت دالة على الماضي فإنھ یجوز فیھا عدم اإلضافة، 

تجوز إضافتھا للمفرد أي غیر الجملة، وتجوز إضافتھا للجملة اسمیة أو فعلیة، مثال و
)  ھل أتى على اإلنساِن حیٌن من الدھِر لم یكْن شیئا مذكورا(عدم اإلضافة فیھا 

 ).استجیبوا لربِّكم من قبِل أن یأتَي یوٌم ال َمَردَّ لھ مَن اِهللا(
 حضر أحَدُكُم الموُت حیَن الوصیِة اثنان ذوا عدٍل شھادُة بیِنكم إذا(لمفرد : مثال اإلضافة

 )لھم عذاٌب شدیٌد بما نسوا یوَم الحساِب(و ) منكم 
 )یوَم ھم بارزون ال یخفى على اِهللا منھم شيٌء(مثال إضافتھا للجملة االسمیة 
 ).ویوَم تقوُم الساعُة ُیْبِلُس المجرمون(مثال إضافتھا للجملة الفعلیة 

لمبھمة التي تجوز إضافتھا إلى الجملة تأتي معربة أو مبنیة على  الظروف ا:ملحوظة
 :الفتح بحسب الجملة التي بعدھا وذلك على وجھین

 إذا كان المضاف إلیھ جملة فعلیة فعلھا ماض فإنھ یجوز في الظرف المضاف: األول
 : اإلعراب والبناء، والبناء ھو األرجح والمختار وذلك مثل

 )فقلُت أَلّما اصُح والشَّْیُب واِزُع؟  یَب على الصِّباعلى حینَِ عاتبُت المش(
روى بفتح نون حین على البناء، وبكسرھا على اإلعراب وسبب البناء ھو مشاكلة 

 .الفعل المبني ومناسبتھ، واختص البناء بالفتح تخفیفا لثقل اإلضافة للجملة
اسمیة فإن الظرف إذا كان المضاف إلیھ جملة فعلیة فعلھا مضارع أو جملة : الثاني

المضاف یكون معربا وال یجوز بناؤه على مذھب البصریین، وأجاز فیھ الكوفیون 
ھذا یوُم ینفُع (اإلعراب والبناء وقالوا إن اإلعراب ھو األرجح واحتجوا لذلك بآیة 

 ).یوَم(وبالبناء ) یوُم(فقد قرىء یوم باإلعراب ) الصادقین صدُقھم
 ھناك أنواع من األسماء تمتنع إضافتھا وھي الضمائر :ا األسماء التي تمتنع إضافتھ-2

وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء االستفھام، ویستثنى من 
األسماء الموصولة أي فإنھا تالزم اإلضافة لفظا أو تقدیرا، وذلك ألنھا متوغلة في 

 .اإلبھام فھي مفتقرة إلى ما تضاف إلیھ
 ھناك أسماء تالزم اإلضافة وال تستعمل مفردة، ومنھا :تجب إضافتھا األسماء التي -3

ما یضاف إلى مفرد اسم ظاھر أو ضمیر، ومنھا ما یضاف إلى جملة اسمیة أو فعلیة 
 :ویتضح ذلك مما یأتي

ھناك أسماء تجب إضافتھا لالسم المفرد :  أسماء تجب إضافتھا لالسم الظاھر فقط-1
، وذو، وذات، وذوا، وذواتا، وذوو، وذوات، وكل إذا لم ُأوُلو، وأوالت(الظاھر وھي 

ُأوُلو األلباِب، ُأوالُت األحماِل، ذو العلِم، ذا (وأمثلة ذلك ) تكن توكیدا وكانت نعتا 
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النوِن، ذاُت علٍم، ذوا فضٍل، َذَوْي عدٍل، ذواتا أفناٍن، ذواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط، ذواُت ُخُلٍق، 
 )محمٌد الرجُل كُل الرجِل

) َوْحَد، وَلبَّْي، وَسْعَدْي وَحَناَنْي وَدواَلْي(ھي :  أسماء تجب إضافتھا للضمیر فقط-2
وھو نوعان، نوع یضاف ) وحَدَك ووحَدُه، وَلبَّْیَك وَسْعَدْیَك، وَحناَنیَك، وَدواَلیَك(وأمثلتھا 

) وحِدي ووحَدَك، ووحَدُه(یقال ) وحد(ألي ضمیر متكلم أو مخاطب أو غائب وھو 
كما سبق ) َلبَّْي وَسْعَدْي وَحناَنْي وَدواَلْي(یضاف إلى ضمیر المخاطب فقط وھو ونوع 

 .في مثالھا
وتعرب كلمة وحدك منصوبة مصدرا لفعل محذوف أو مقدر، أو على الحال بتأویل 
منفردا، وتعرب كلمة لبیك وأخواتھا مفعوال مطلقا لفعل محذوف وجوبا، والتقدیر فیھا 

ة، وأسعدك إسعادا بعد إسعاد،  وتحنن على تحننا بعد تحنن أو حنانا ألبیك تلبیة بعد تلبی
بعد حنان، وتداول في األمر تداوال بعد تداول أو مداولة بعد مداولة وكلھا منصوبة 
بالیاء ألنھا بلفظ المثنى فھي ملحقة بالمثنى والضمیر بعدھا في محل جر مضاف إلیھ 

ب، وإلى االسم الظاھر فمن إضافتھا إلى وقد وردت إضافة لبي شذوذا إلى ضمیر الغائ
 :ضمیر الغائب قول الشاعر

 )   لُقْلُت َلبَّْیِھ ِلَمْن َیدعوِني َزْوَراُء ذاُت ُمْتَرٍع َبُیوِني  إنََّك لو َدَعْوَتني وُدوني (
ومعنى البیت إنك لو دعوتني وبیني . فأضاف لبي إلى ضمیر الغائب وھو الیاء في لبیھ

األرض الواسعة التي فیھا مترع بیون وھو البحر الواسع ألجبتك وبینك زوراء وھي 
 .وقلت لبیھ لمن یدعوني

 :ومن إضافتھا إلى االسم الظاھر قول الشاعر
 ) فَلبَّى فَلبَّْي َیَدْي ِمْسَوِر   دعوُت ِلما نابني ِمْسَورا (

. صومعنى البیت أن الشاعر دعا مسورا لما نزل بھ من ملمات الدھر ومسور اسم شخ
َلبَّى األول فعل ماض ، وقد لزمت الشاعر دیة فحملھا عنھ مسور وأجاب دعاءه 

معطوف بالفاء على دعوت وفاعلھ ضمیر مستتر یعود على مسور، وَلبَّْي الثانیة الفاء 
فیھا للسببیة أو التعلیل وَلبَّْى مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره أجیب إجابة بعد إجابة، 

وقد جاءت .  مضاف إلیھ، وَیَدْي مضاف ومسور مضاف إلیھوَلبَّْى مضاف وَیَدْي
 .إضافة َلبَّْى لالسم الظاھر شذوذا

 . ال ترد سعدیك منفصلة بل ال تستعمل إال بعد لبیك وتكون تأكیدا لھا:ملحوظة
من األسماء ما تجب إضافتھا :  أسماء تجب إضافتھا للمفرد ظاھرا أو ضمیرا-3

قبَلُھ، (و ) عندي وعنَدُه وعنَد الرجِل(یقال ) عند، وقبل(للمفرد الظاھر أو الضمیر مثل 
 :وھذه األسماء قسمان) وقبَلَك، وقبَل الدرِس

ما یلزم اإلضافة لفظا ومعنى أي ال یستعمل مفردا بال إضافة وال ینقطع : القسم األول
كال وكلتا، وعند، ولدى وسوى، (عن اإلضافة، ویجب معھ ذكر المضاف إلیھ وھو 

وكل من ھذه األسماء ) بمعنى غایة الشيء، وِحمادى أیضا بمعنى غایةوُقصارى 
) رأیت كلیھما(و) كال الرجلین سافرا(یضاف إلى االسم الظاھر أو إلى الضمیر مثل 

َلَدى المعلِم، وَلَدْینا كتاٌب ینطُق (و) عنَدُه(و) عنَد المعلِم(و ) كلتاھما(و) كلتا الجنتین(و
و ) ِحمادى الشيِء(و ) ُقصاراُه(و ) ُقصارى األمِر(و) ِسواُه(و) ِسَوى الِجدِّ(و ) بالحِق

 ).ِحماَداه(
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ما یلزم اإلضافة معنى دون لفظ حیث یضاف لفظا ومعنى ویجوز أن : القسم الثاني
غیر، ومع، ولدن، وقبل، وبعد، وأسماء (یستعمل مفردا بال إضافة في اللفظ وھو 

 وفوق، وتحت، وحسب، وأول، ودون، الجھات، أمام، وخلف، ووراء، ویمین، وشمال،
في یوٍم (ویقال ) غیُر المسئوِل، وغیُرُه، وال غیُر(وكل إذا لم تكن توكیدا وال نعتا یقال 

، ) إن َمَع العسِر ُیسرا). (كلٌّ یعمُل على شاكلِتِھ(، و )كلُّ الُمِجدین فازوا(، و )كلُُّھ صفاٌء
َك مع الذین یدعون ربَّھم بالغداِة واصبر نفَس(و ) نجني ومن َمِعَي من المؤمنین(و 

علَّمناُه من َلُدنَّا (، و)من َلُدْن حكیٍم علیٍم(و ) فأرِسْلُھ َمِعَي ِردًءا ُیَصدُِّقني(، )والَعِشيِّ
ِهللا األمُر من (، )وِمْن قبِلِھ كتاُب موسى(، و )قبَل طلوِع الشمِس وقبَل الغروِب(و ) علما

حسُبَك من شٍر (، ) من الشرِّ أن یحِقَر أخاُه المسلَمِبَحْسِب امِرىٍء) (قبُل ومن بعُد
جاء (أي ودونھم ) سرُت مَع القوِم ودوُن(أي فحسبي ) قبضُت َعَشَرًة فحسُب(، )سماُعھ

 .أي خلفھم أو أمامھم) القوُم وزیٌد خلُف أو أماُم
أيُّ ( من األسماء المالزمة لإلضافة أي، وھي قد تضاف إلى اسم ظاھر مثل :ملحوظة
وقد تضاف إلى نكرة فقط، أو إلى ) أیُّنا، وأیُّھم(أو ضمیر مثل ) وأيُّ العلوِم) (الرجاِل

معرفة فقط أو إلى نكرة أو معرفة، وقد تلزم اإلضافة لفظا ومعنى، وقد ترد مضافة 
 :معنى فقط ویحذف منھا المضاف إلیھ وذلك بحسب نوعھا وتوضیح ذلك فیما یلي

 صفة أو موصولة أو شرطیة أو استفھامیة أي تأتي على أربعة أنواع -1
 ).أعجبني ھشاٌم أيُّ فًتى(، )زارني رجٌل أيُّ رجٍل(مثال الصفة 

 ) ساِعْد أیُّھُم احتاَج إلیك) (ولتعلُمنَّ أیُّنا أشدُّ عذابا وأبَقى( مثال الموصولة 
 )أيَّ رجٍل تكرْم ُأكرْم) (أيَّ صالٍح تصحْب تستفْد منھ(مثال الشرطیة

 ):أيُّ مودٍة ھذه التي َتدَِّعیھا؟) (أيُّ طالٍب غاب عن الدرِس؟(ستفھامیة مثال اال
 : إذا كانت أي صفة فإنھ یلزم فیھا أمران-2

 .ال تضاف إال إلى نكرة: األول
الثاني تلزم اإلضافة لفظا ومعنى فال یحذف منھا المضاف إلیھ وھي إذا جاءت بعد نكرة 

جاء رجٌل أيُّ (ا رفعا أو نصبا أو جرا مثل فإنھا تعرب صفة وتكون تابعة لما قبلھ
وھي ھنا تدل على الكمال أي ) رجٍل، رأیُت رجال أيَّ رجٍل، مررُت برجٍل أيِّ رجٍل

مررت (وإذا جاءت بعد معرفة فإنھا تعرب حاال وتكون منصوبة مثل ) رجل كامل(
 ).بعليٍّ أيَّ فًتى

 :ومنھ قول الشاعر
 )فللِھ عینا َحْبَتٍر أیَّما فتى  ٍر فأومأُت إیماًء َخِفیا ِلَحْبَت(

حبتر اسم رجل، وأي في أیما حال منصوبة بالفتحة، وما زائدة ال محل لھا من 
 .اإلعراب وفتى مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على األلف المقصورة للتعذر

ل وقا) ُیعجبني أیُّھم قائٌم( إذا كانت أي موصولة فإنھا التضاف  إال إلى معرفة مثل -3
 ).ُیعجبني أيُّ رجلین قاما(بعض النحاة إنھا قد تضاف إلى نكرة مثل 

ویجوز في أي الموصولة أن تكون مضافة لفظا ومعنى،  ویجوز أن تكون مضافة 
 ).ُیعجبني أيٌّ قام، وأيٌّ عندك(معنى فقط مثل 

 إذا كانت أي شرطیة أو استفھامیة فإنھا یجوز أن تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة -4
أيُّ ( و )أيُّ رجٍل عنَدك؟(و) أيَّ الرجاِل تكرْم أكرْم(و) أيَّ رجٍل تكرْم أكرْم(مثل 
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وتعرب أي في المثالین الشرطیین مفعوال مقدما، وفي المثالین ) الرجاِل عنَدك؟
 .االستفھامیین مبتدأ

ویجوز في أي الشرطیة أو االستفھامیة أن تكون مضافة لفظا ومعنى كاألمثلة السابقة، 
 ).أیا ُتكرْم ُأكرْم، وأيٌّ عنَدك؟(یجوز أن تكون مضافة معنى فقط مثل و
  أي الشرطیة واالستفھامیة والموصولة تضاف إلى المفرد المعرفة إذا تكررت أو -4

 : قصد بھا األجزاء مثال التكرار
 )َغداَة اْلَتَقْیَنا كان خیرا وأكرما أال تسألون الناَس أیِّي وأیُّكم  (

أيُّ الدینارین ) (أيُّ الكسِب أفضُل؟(أِي أجزائھ؟ ) أيُّ زیٍد أحسُن؟( األجزاء أمثلة قصد
 ).أيُّ زیٍد وعمٍرو أفضُل؟) (دیناُرك؟

 قسم یضاف إلى الجملة اسمیة كانت أو : أسماء تجب إضافتھا للجملة وھي قسمان-4
ُث صاِحِب األخیاَر حی(، )وأخرجوھم من حیُث أخرجوكم(فعلیة وھو حیث وإذ مثل 

من حیث أخرجوكم حیث مبنیة على الضم في محل جر بمن وھي ) القدوُة ُمَؤثَِّرٌة
مضاف وجملة أخرجوكم في محل جر مضاف إلیھ، وحیث القدوة مؤثرة، حیث ظرف 
مكان مبنى على الضم في محل نصب وھو مضاف والجملة االسمیة من المبتدأ والخبر 

 .القدوة مؤثرة في محل جر مضاف إلیھ
یستمتُع الناُس (ون الجملة االسمیة المضاف إلیھا بعد حیث محذوفة الخبر مثل وقد تك

حیث ظرف مكان مبني على الضم ) في الحدائِق حیُث خضرُة النباِت ونضارُة األزھاِر
في محل نصب وھو مضاف وجملة خضرة النبات خضرة مبتدأ والنبات مضاف إلیھ 

 .ل جر مضاف إلیھوالخبر محذوف تقدیره موجودة، والجملة في مح
إذ ظرف ) ولو ترى إِذ الظالمون موقوفون عنَد ربِِّھْم(و مثال إذ مضافة للجملة االسمیة 

زمان مبني على السكون في محل نصب وھو مضاف وجملة الظالمون موقوفون في 
إذ یوِحي ربَُّك إلى المالئكِة (ومثال إضافتھا إلى الجملة الفعلیة . محل جر مضاف إلیھ

إذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وھي ) ُكم َفَثبُِّتوا الذین آمنواأني َمَع
 .مضاف وجملة یوحي ربك في محل جر مضاف إلیھ

ومع أن حیث وإذ تتفقان في وجوب إضافتھما إلى الجملة اسمیة أو فعلیة إال أنھما 
ومعنى، أما تفترقان في أن حیث ال تنقطع عن اإلضافة فھي ال تستعمل إال مضافة لفظا 

إذ فإنھا قد تنقطع عن اإلضافة لفظا وتظل مضافة في المعنى بأن یكون ھناك مضاف 
عنَدِئٍذ، (إلیھ منوي في المعنى ومالحظ في الذھن ویتفق مع السیاق الذي ترد فیھ إذ مثل 

وكلھا یقدر فیھا المضاف إلیھ في المعنى، وتنون إذ عند حذف ) یوَمئٍذ، حیَنئٍذ، ساعَتئٍذ
) وأنتم حیَنِئٍذ تنظرون(اف إلیھ ویكون التنوین عوضا عن الجملة المحذوفة مثل المض

 .أي حین إذ بلغت الروح الحلقوم
 ).إذ ذاك كذاك(والتقدیر ) إذ ذاك(وقد یحذف جزء من الجملة، بعد إذ مثل 

 القسم الثاني من األسماء التي تضاف إلى الجملة إذا وھي ال تضاف إال إلى الجملة -2
وإذا في ھذه ) أجیئك إذا انتصَف النھاُر(یة وال تضاف إلى الجملة االسمیة مثل الفعل

الحالة ظرف زمان للشرط مبنى على السكون في محل نصب، وناصبھ جواب الشرط 
 .المقدم علیھ، وجملة الشرط المبدوءة بالفعل بعده في محل جر مضاف إلیھ

إذا السماُء (الفعل المذكور مثل وإذا ورد بعد إذا اسم فھو فاعل لفعل محذوف یفسره 
أي إذا انفطرت السماء انفطرت، وھذا مذھب سیبویھ والبصریین وخالف ) انفطرْت
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إنھ إذا ورد بعد إذا اسم فھو مبتدأ، وبذلك ال یتعین على : األخفش والكوفیون فقالوا
 .رأیھم كون إذا مضافة لجملة فعلیة

: ذي یضاف إلى یاء المتكلم عدة أمور منھایتعلق باالسم ال:  المضاف إلى یاء المتكلم-6
نوع االسم الذي یضاف إلى یاء المتكلم، وحركة آخره، وحركة الیاء معھ وتفصیل ذلك 

 :فیما یأتي
 االسم الذي یضاف إلى یاء المتكلم إن كان مفردا غیر مقصور وال منقوص أو كان -1

لى یاء المتكلم وال جمع تكسیر أو جمع مؤنث سالما فإنھ یكسر آخره عند إضافتھ إ
یحذف منھ شيء وتكون كسرة آخره لمناسبة الیاء وتقدر علیھ جمیع حركات اإلعراب 

حضَر صاِحِبي، وَكلَّْمُت صاِحِبي، (الضمة والفتحة والكسرة للمناسبة، وذلك مثل 
وجمع المؤنث السالم ) ِغلماِني(و) ُكُتِبي(ومثلھ جمع التكسیر ) ونظرُت إلى صاِحِبي

وتكون الیاء ساكنة وھي مبنیة في محل جر مضاف إلیھ، ویجوز تحریكھا ) يمذكِّراِت(
) ربِّ إن ابِني من أھِلي وإن وعَدَك الحقُّ(بالفتح، وقد وردت اللغتان في القرآن الكریم 

ومثل ھذه األسماء في كسر ما قبل الیاء، وعدم حذف ) إْن أجرَي إال على ربِّ العالمین(
فإنھا ) ظْبِي(وكلمة ) دْلِو(اري مجرى الصحیح مثل كلمة شيء من حروفھ المعتل الج

 ).دلوي وظبیي(یقال في إضافتھا للیاء 
 االسم المقصور الذي یضاف إلى یاء المتكلم تظل ألفھ كما ھي وتقدر علیھا -2

ُھَداَي، فتاَي، (الحركات للتعذر، وتفتح معھا یاء المتكلم وتكون مبنیة في محل جر مثل 
 المشھور في لغة العرب، وھذیل تقلب األلف یاء وتدغمھا في الیاء وھذا ھو) عصاَي

 ومنھ ) َعَصَیيَّ(مثل 
 ) سبقوا َھَويَّ و َأْعَنُقوا ِلھواُھُم          َفُتُخرِّموا ولكلِّ جنٍب َمْصَرُع(

ومعنى البیت أن الشاعر یذكر أن أبناءه ھلكوا قبلھ، حیث أصاب الطاعون أبناءه 
 .موتالخمسة وسبقوه بال

، )داِعيَّ( االسم المنقوص الذي یضاف إلى یاء المتكلم تدغم یاؤه في یاء المتكلم مثل -3
وتقدر الحركة في حاالت الرفع والنصب والجر على الیاء المدغمة في یاء المتكلم 
للتعذر، بعد أن كانت تقدر في المنقوص للثقل، وذلك لتعذر النطق بالحركة علیھا 

 .ع الیاء، وتفتح الیاء وتكون مبنیة في محل جر ألنھا مضاف إلیھلسكونھا في إدغامھا م
 المثنى عندما یضاف إلى یاء المتكلم تحذف نونھ لإلضافة ثم في حال رفعھ تبقى -4

وتفتح یاء المتكلم وفي حالتي النصب والجر ) حضر غالماَي، وسافر أخواَي(ألفھ مثل 
) رأیُت غالَميَّ ومررُت بغالَميَّ(ل تدغم یاء نصب المثنى أو جره في یاء المتكلم مث

ویقال في إعرابھ نصبا أو جرا عالمة نصبھ أو جره الیاء المدغمة في یاء المتكلم  
 .وتظل یاء المتكلم مفتوحة

 جمع المذكر السالم عندما یضاف إلى یاء المتكلم تحذف نونھ لإلضافة وتدغم  یاء -5
ویقال في إعرابھ ) ِعيَّ، واھتممُت بتاِبِعيَّأكرمُت تاِب(نصبھ أو جره في یاء المتكلم مثل 

إنھ منصوب أو مجرور  بالیاء المدغمة في یاء المتكلم، ویاء المتكلم في محل جر، وفي 
حالة رفعھ تقلب الواو فیھ یاء، وتدغم في الیاء، ویكسر ما قبل الیاء لمناسبة الیاء وذلك 

 لإلضافة، ثم یقال اجتمعت الواو النون حذفت) تاِبُعوَى(وأصلھ ) حضر تاِبِعيَّ(مثل 
والیاء وسبقت إحداھما بالسكون فقلبت الواو یاء وأدغمت الیاء في الیاء ثم كسر ما قبل 

ویقال في إعرابھ مرفوع بالواو المنقلبة یاء والمدغمة في ) تاِبِعيَّ(الیاء لمناسبتھا فصار 
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ھ قول النبي صلى اهللا ومن.  یاء المتكلم،  ویاء المتكلم مضاف إلیھ مبني في محل جر
 ).أو مخرِجيَّ ھم؟(علیھ وسلم 
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 تطبیـــق
)1( 

 :استخرج المضاف والمضاف إلیھ فیما یأتي وبین إعراب كل منھما
 ).إن في ذلك لذكرى ألولي األلباب (-1
 ).إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین (-2
 ).تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا (-3
 ).والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ھم فیھا خالدون (-4
 ).قل من كان عدوا لجبریل فإنھ نزلھ على قلبك بإذن اهللا مصدقا لما بین یدیھ (-5
 . خیر الناس أنفعھم للناس-6
 . إخالص اإلنسان في عملھ دلیل على تقواه ویقظة ضمیره-7
 . التوابون كل بني آدم خطاء وخیر الخطائین-8
 .ولم یكشف لمخلوق قناعھ   عزیز النفس من لزم القناعة-9

 ).إن عبادي لیس لك علیھم سلطان إال من اتبعك من الغاوین (-10
)2( 

 :فیما یأتي إضافات بعضھا معنویة وبعضھا لفظیة بین كال منھا واذكر السبب
 ).تنزیل الكتاب من اهللا العزیز الحكیم (-1
 .علیك بالجد وسھر اللیالي یا طالب المعالي -2
 ).ولتجدنھم أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشركوا (-3
 . یا جامع المال حصنھ بحسن األخالق وزكھ باإلنفاق-4
 ).ذلك جزاء أعداء اهللا النار لھم فیھا دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون (-5
 ).فل سافلینلقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أس (-6
 ).وما كنا مھلكي القرى إال وأھلھا ظالمون (-7
 . من كان حسن السیرة صافي السریرة كان محبوب العشیرة-8
 ).وما یذكرون إال أن یشاء اهللا ھو أھل التقوى وأھل المغفرة (-9

 . یا باني القصور ومتبع الغرور تذكر أنك سوف تبیت یوما في القبور-10



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 455

)3( 
 :ضاف إلیھ وحرف الجر المقدر في اإلضافات التالیةبین المضاف والم

 . كالم اللیل یمحوه النھار-1
 . زكاة الفطر صاع بر أو صاع تمر-2
 . خزانة التاجر ملیئة بالنقود وخزانة العالم مملوءة بالكتب-3
 ).وهللا على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال (-4
 . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح-5
 .لبس المحارب خوذة حدید فوق رأسھ-6

 
)4( 

 :بین إعراب كل من المضاف والمضاف إلیھ فیما یأتي
 ).یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خیر أم اهللا الواحد القھار؟ (-1
 ).فأرسلنا علیھم سیل العرم وبدلناھم بجنتیھم جنتین ذواتي أكل خمط (-2
 ).قنطوا من رحمة اهللایا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ال ت (-3
 . التاجر األمین مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین-4
 ).إن اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (-5
 ).یا بني إن اهللا اصطفى لكم الدین فال تموتن إال وأنتم مسلمون (-6
 ).بكیا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واصبر على ما أصا (-7
 ).یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا (-8
واتل علیھم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدھما ولم یتقبل من  (-9

 ).اآلخر
 ).فأي آیات اهللا تنكرون؟ (-10
 . حفظ المصحف الذي جمع في عھد أبي بكر عند حفصة بنت عمر بن الخطاب-11
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)5( 
فیما یأتي جمل حذف منھا المضاف أو المضاف إلیھ بین كال منھا واذكر تقدیر 

 :المحذوف
 ).واسأل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھا (-1
 ).قال یا قوم ألم یعدكم ربكم وعدا حسنا (-2
 كجلمود صخر حطھ السیل من عل   مكر مفر مقبل مدبر معا -3
 والمسك من أردانھا نافحة    مرت بنا في نسوة خولة-4
 ).إنا كنا قبل في أھلنا مشفقین(-5
  تفرقوا أیادي سبأ-6
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : قال أبو برزة األسلمي رضي اهللا عنھ-7

 .سبع غزوات وثماني
 .رأیت رجال وحسب-8
 ).و تلك القرى أھلكناھم لما ظلموا وجعلنا لمھلكھم موعدا (-9

 بردى یصفق بالرحیق السلسل  ون من ورد البریص علیھم  یسق-10
 

)6( 
اجعل الكلمات التي تصلح . فیما یأتي كلمات تصلح ألن تكون مضافة وكلمات ال تصلح

 :مضافة في جمل من عندك
 - أنتم - ھؤالء - ھواء - ھذا - ما - ماء - میزان - مھما - كتاب - الذي - كفة -كیف 

 . الالئي- غزیر -مستقبل 
 

)7( 
اجعل كل كلمة مما یأتي مضافة في جمل من عندك إلى كل ما یصح أن تضاف إلیھ من 

 :اسم ظاھر أو ضمیر أو جملة فعلیة أو اسمیة
  أي - كال - لدى - مع - إذا - حیث - ذواتا - أولو - وقت -إخالص 
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)8( 
 :ھات أمثلة من عندك لما یأتي

 . مضاف وھو ظرف مكان مبھم-1
 .نى مضاف إلیھ مث-2
 .ظرف زمان تجوز إضافتھ للجملة االسمیة أو الفعلیة-4
 . جمع مذكر سالم مضاف إلى یاء المتكلم-5
 . مضاف مبني على الضم-6
 . مضاف مبنى على السكون-7
 . مضاف إلیھ مبني في محل جر-8
 . ضمیر غائب للمفرد المذكر مضاف إلیھ-9

 . ضمیر متكلمین مضاف إلیھ-10
)9( 

 :أعرب ما یأتي
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسھم عند ربھم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا  (-1

 ).نعمل صالحا إنا موقنون
سبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا  (-2

 ).حولھ
 صلحت دنیاه وآخرتھ   من حاز العلم وذاكره-3
 لعلم مذاكرتھفحیاة ا     فأدم للعلم مذاكرة-4
 


